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Indboforsikring FP 1409

Vejledning

Din indboforsikring
Din Indboforsikring dækker skader på dit indbo*, dvs. de ting, du har i dit hjem. Det er vigtigt, at du er
klar over, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da
forsikringen ikke dækker alle dine ting eller de skader og tab, du kan komme ud for.
Din Indboforsikring består af din police og dine betingelser. Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan
se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring.
Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen.

Indboforsikringen består af følgende faste dækninger:
•

Indboforsikring - dækker dine ting ved f.eks. indbrud, brand, storm og voldsomt sky- og tøbrud.

•

Rejsegodsforsikring – dækker, hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet på rejsen.

•

Ansvarsforsikring – dækker, hvis du forvolder skade på andre personer eller deres ting.

•

Retshjælpsforsikring - hjælper ved private retstvister.

Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger:
•

Rejseforsikring – dækker dig og din husstand på rejser.

•

Elektronikforsikring - dækker dine elektroniske apparater ved pludselig skade og funktionsfejl.

•

Pludselig skadeforsikring - dækker pludselig skade på dine ting.

•

Glas- og kummeforsikring - dækker glas, toiletkummer og andet sanitet i din bolig.

•

Udvidet vandskadeforsikring – dækker, hvis nedbør herunder fygesne trænger ind i din bolig.

•

Golfforsikring - dækker dit golfudstyr, som permanent befinder sig i en registreret golfklub.

•

Rideudstyrsforsikring - dækker dit rideudstyr, som permanent befinder sig uden for forsikringsstedet.

•

Alm. brand Id-sikring – hjælper, hvis du har været udsat for identitetstyveri.

Hvad beskriver dine betingelser?
Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan du er dækket i forskellige
situationer, og hvordan vi beregner erstatningen.
Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekommer på forsikringen. I din police kan du se,
hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring.

Ordforklaring
I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i
ordforklaringen. Ordforklaringen finder du til sidst i betingelserne.

Hvad dækker din forsikring?
Din Indboforsikring dækker forskellige skader på dine ting.
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Dækningsskemaet viser, hvordan dine ting er dækket
I betingelserne finder du et dækningsskema. I skemaet kan du se, hvordan vi dækker dine ting i
forskellige situationer. Her kan du f.eks. se, hvordan dine ting er dækket i tilfælde af brand, indbrud,
storm, skybrud osv.
Hver side i dækningsskemaet beskriver en ny skadesituation. Dækningsskemaet er delt i to dele.
Første del af skemaet viser, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker.
Anden del af skemaet viser en liste over en række genstande. Hvis feltet er hvidt, er de nævnte genstande
dækket. Er feltet derimod gråt, er de nævnte genstande ikke dækket i den pågældende skadesituation. Der
kan være begrænsninger i dækningen, selvom genstanden er dækket af forsikringen. Hvis der er
begrænsninger for de enkelte genstande, er de nævnt til højre i skemaet under Begrænsninger.

Hvordan beregner vi erstatningen?
For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de ting, som
forsikringen dækker. Du finder det under hver enkelt dækning i afsnittet "Hvordan beregner vi
erstatningen?".

Hvis du får en skade
Forsøg efter bedste evne at begrænse skaden og kontakt os hurtigst muligt. Behold de skadede ting, hvis
det er praktisk muligt, og få dem heller ikke repareret, før du har talt med os.
Har du haft indbrud eller været udsat for tyveri, skal du også kontakte politiet.
Du kan anmelde din skade via
•

www.almbrand.dk/anmeldskade

•

telefon 35 47 47 47

Gem dine kvitteringer og dokumentation
Sørg for at gemme dine kvitteringer eller anden form for dokumentation for dine ting, f.eks.
købekontrakt, garantibevis, fotos mv. Har du særlige ting, som du ikke har kvitteringer på, er det en god
ide at få dem vurderet eller kunne dokumentere dem på en anden måde, så du kan sandsynliggøre, at du
har haft dem. Du kan læse mere om dokumentation i punkt 2.5.5 i betingelserne.

Læs mere og få gode råd på www.almbrand.dk
På almbrand.dk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en klagevejledning.
Gode råd til at forebygge skade – www.almbrand.dk/forebygskade
Hvis du vil klage – www.almbrand.dk/klage
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Fortrydelsesret
Efter forsikringsaftalelovens § 34i har forsikringstageren* fortrydelsesret. Se side 50.
Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med os.

1.1

Hvem dækker forsikringen?

Sikrede er:
1.1.1

Forsikringstageren* og hans/hendes husstand.
Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn
og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller
hans/hendes hjemmeboende børn. Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer,
sidestiller vi med fast parforhold.
Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens
adresse.

1.1.2

Sikredes delebørn under 18 år, når de opholder sig hos sikrede, hvis de ikke er dækket af egen
eller en andens forsikring.

1.1.3

Sikredes børn under 18 år, der bor uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene
og ikke har fastboende børn hos sig.

1.1.4

Fastboende medhjælp i husholdningen.

1.1.5

Anden medhjælp i husholdningen, men kun under Ansvarsforsikringen og kun for handlinger,
der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse.

Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i de forhold, der står herover, dækker forsikringen
den pågældende, indtil han/hun har oprettet en anden forsikring, dog højst i indtil 3 måneder.
Forsikringen dækker ikke logerende.

1.2
1.2.1

Hvor dækker forsikringen?
Indboforsikring
Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).
1.2.1.1

Forsikringen dækker i og ved de sikredes helårsbolig.
Ved flytning dækker forsikringen i indtil én måned fra den faktiske overtagelsesdag af
den nye helårsbolig på både ny og gammel helårsbolig.

1.2.1.2

Forsikringen dækker i kundeboks i et pengeinstitut.

1.2.1.3

Forsikringen dækker, når de forsikrede genstande midlertidigt befinder sig uden for
helårsboligen*. Forsikringen omfatter ikke genstande, der har befundet sig uden for
helårsboligen i mere end 12 måneder.
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Når genstande medbringes fra helårsboligen til fritidshus, campingvogn,
beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, dækker forsikringen kun, når disse steder er beboet.
Weekendophold alene betyder ikke, at vi betragter stedet som beboet i den
mellemliggende periode.
I perioden 1/6 – 31/8 dækker forsikringen genstande, som er medbragt fra
helårsboligen til fritidshuset, selvom det ikke er beboet. Forsikringen dækker ikke de
genstande, der står i dækningsskemaets punkt 3, 4 og 5.
1.2.1.4
1.2.2

Forsikringen dækker genstande til salg, der befinder sig uden for helårsboligen i indtil 2
måneder.

Rejsegodsforsikring
Forsikringen dækker under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder
fra afrejsedatoen.

1.2.3

Ansvars- og retshjælpsforsikring
Forsikringerne dækker i Danmark og under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i
indtil 3 måneder fra afrejsedatoen.

1.2.4

Alm. Brand Id-sikring
Alm. Brand Id-sikring hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri.

1.3

Tilvalgsforsikringer

Det fremgår af policen, om forsikringerne er valgt.
1.3.1

Elektronikforsikring
Forsikringen dækker de samme steder, som er nævnt under punkt 1.2.1.

1.3.2

Pludselig skade
Forsikringen dækker de samme steder, som er nævnt under punkt 1.2.1.

1.3.3

Glas- og kummeforsikring
Forsikringen dækker i forsikringstagerens* helårsbolig.

1.3.4

Udvidet vandskadeforsikring
Forsikringen dækker alene i beboelsen og hertil tilbyggede udestuer på den forsikrede adresse,
som fremgår af policen. I etagebyggeri dækkes også i loft- og kælderrum.

1.3.5

Golfforsikring
Forsikringen dækker golfudstyr jf. punkt 9.1, der permanent opbevares i en registreret golfklub.
Herudover dækker forsikringen de samme steder, som er nævnt under punkt 1.2.1.
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1.3.6

Rideudstyrsforsikring
Forsikringen dækker rideudstyr jf. punkt 10.1, der permanent opbevares udenfor
forsikringsstedet. Herudover dækker forsikringen de samme steder, som er nævnt under punkt
1.2.1.

1.4

Hvad skal vi have besked om?

Vi skal hurtigst muligt have besked om det,
1.4.1

hvis forsikringstageren* flytter til en anden helårsbolig.

1.4.2

hvis der sker ændring i ejendommens anvendelse.

1.4.3

hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden belægning.

1.4.4

hvis der sker opmagasinering* af genstande, bortset fra beklædningsgenstande.

Får vi ikke besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist.
Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig.

1.5

Ved skade

Alle skader, tab eller uheld skal hurtigst muligt anmeldes til os. Anmeldelse kan ske på:
•

www.almbrand.dk/anmeldskade

•

telefon 35 47 47 47

1.5.1

Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet.
Sker det i udlandet, skal sikrede have en skriftlig bekræftelse fra det lokale politi på stedet.

1.5.2

Ved tyveri i offentligt transportmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende er det en
betingelse, at den sikrede opdager tyveriet, inden han/hun forlader stedet. Desuden skal tyveriet
hurtigst muligt anmeldes til den ansvarshavende på stedet og til politiet.

1.5.3

Ved bortkomst og beskadigelse af rejsegods er det en forudsætning for at få erstatning, at det
hurtigst muligt anmeldes til transportøren af rejsegodset.

Hvis sikrede ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen.
Når et tyveri anmeldes, skal den sikrede sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke
dækker glemte, tabte eller forlagte genstande.

1.6

Anden forsikring

Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og har det
selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne
forsikring. Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne.
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1.7

Krigs-, jordskælvs-, atom- og terrorskader

Forsikringen dækker ikke skader som følge af:
1.7.1

Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder.
Forsikringen dækker dog, hvis det sker i det land, de sikrede opholder sig i på rejse uden for
Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud.
Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte
situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger de danske
myndigheders anvisninger.

1.7.2

Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

1.7.3

Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

1.7.4

Terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (såkaldt
NBCR-terror), når Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der er indtrådt sådan en
terrorhandling.
Hvis Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der er indtrådt en NBCR-terrorhandling,
kan der ydes erstatning fra den statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader på
brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

1.8
1.8.1

Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr
Vi opkræver betalingen via Indbetalingskort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller
tilsvarende opkrævningsgebyr.
Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender vi et
rykkerbrev med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt
senest på den nye betalingsdag, der er anført.
Rykkerbrevet er pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens
sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker.

1.8.2

Sammen med betalingen opkræver vi skadeforsikringsafgift på statens vegne i henhold til ”Lov
om afgift af skadesforsikringer”.

1.8.3

Til prisen kommer desuden de afgifter, vi skal opkræve ifølge lovgivningen.

1.8.4

Vi er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med
udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser,
taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de
gældende gebyrer på www.almbrand.dk/gebyrer og få dem oplyst ved at kontakte os.

1.9

Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko

Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.
Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller
betingelserne.
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1.9.1

Prisen reguleres fra 1. januar. Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende
forfaldsdag i kalenderåret.

1.9.2

Forsikringssummer*, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar.
Ændring får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret eller ved første
ændring forinden.

Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan vi fortsætte
reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution.

1.10 Forsikringens varighed og opsigelse
1.10.1

Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt
opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af
policen.

1.10.2

Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag.
Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra
forfaldsdagen.

1.10.3

Efter en skade er anmeldt, kan begge parter − indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller
efter at skaden er afvist − skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel.
I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan vi indtil 14 dage efter at
erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist – og med mindst 14 dages varsel – vælge
skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan f.eks. ske ved, at indføre en selvrisiko*, forhøje
gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen.
Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor
ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked om det inden ændringen træder i
kraft.

1.10.4

Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 1.10.1 om forsikringens varighed og opsigelse, er
forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen
med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal
forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første
hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr.
Du kan altid se de gældende gebyrer på www.almbrand.dk/opsigelsesgebyrer og få dem oplyst
ved at kontakte os.

1.11 Besigtigelse
I forsikringstiden har vi ret til at besigtige* det forsikrede.
Hvis der ved besigtigelsen konstateres risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan vi fastsætte
en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden.
Vi kan også med 14 dages varsel
•

opsige forsikringen

•

forhøje prisen
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•

ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko* eller
kræve bedre sikring.

1.12 Ved uoverensstemmelse
Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og os, skal sikrede igen kontakte os. Det gælder bl.a., hvis
sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at
grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt.
Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have kontaktet os kan sikrede klage til
vores klageansvarlige.
Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadøren
Midtermolen 7
2100 København Ø
Mail: forsikring.klager@almbrand.dk
Alm. Brand - www.almbrand.dk/klage
Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have kontaktet vores klageansvarlige, kan
sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring.
Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos:
Alm. Brand - www.almbrand.dk/ankenaevn
Ankenævnet for Forsikring - www.ankeforsikring.dk
Anker Heegaards Gade 2, postboks 360
1572 København V
Telefon: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Forsikringsoplysningen - www.forsikringogpension.dk
Philip Heymans Allè 1
2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91 (mellem kl. 10.00 og 16.00)

1.13 Lovgivning
For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed.

1.14 Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm.
Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker
automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt.
Foreningens formål er defineret i vedtægten.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale
kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.
Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at
kontakte os.

Indboforsikring FP 1409

Side 12 af

50

2 Indboforsikring

2.1

Hvilke genstande omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter indbo* og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, og som
sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for.
Bortset fra
2.1.1

motordrevne køretøjer jf. færdselsloven, personal transporters (segway, elektriske skateboards
eller tilsvarende), haveredskaber over 25 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer, herunder windog kitesurfere. Dele og tilbehør er heller ikke dækket, medmindre de er særligt anført i
dækningsskemaet.

2.1.2

genstande under opmagasinering*, bortset fra beklædningsgenstande.

2.2

Hvilke skader og genstande dækker forsikringen?

Se dækningsskemaet.

2.3

Redning, bevaring og oprydning

Forsikringen dækker, hvis de forsikrede genstande går tabt eller bliver beskadiget i forbindelse med
forsvarlige redningsforanstaltninger, hvis formål er at afværge truende skade på personer eller ting, der
tilhører andre.
I forbindelse med en skade, som forsikringen dækker, erstatter vi ud over forsikringssummen* også
rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning.

2.4

Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning

Hvis helårsboligen er helt eller delvist uanvendelig efter en skade på indbo*, som forsikringen dækker,
erstatter vi ud over forsikringssummen*:
2.4.1

Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og til opmagasinering* i indtil 12 måneder
fra fraflytningsdatoen.

2.4.2

Andre rimelige merudgifter i anledning af flytning fra helårsboligen i indtil 12 måneder fra
fraflytningsdatoen.

2.4.3

Vi erstatter også de udgifter, der er nævnt under punkt 2.4.1. og 2.4.2., hvis en lejer, andelshaver
eller ejerlejlighedsindehaver er ude af stand til at bebo helårsboligen efter en skade, som en
sædvanlig bygningsforsikring ville dække, og hvis man ikke kan forlange, at ejeren betaler
udgifterne.

Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som sikrede har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er sket
ved det.

2.5

Hvordan beregner vi erstatningen?

Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden
skete.
Vi kan erstatte en skade på en af følgende måder:
•

Reparation jf. punkt 2.5.1.
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•

Værdiforringelse jf. punkt 2.5.2.

•

Genlevering jf. punkt. 2.5.3.

•

Kontanterstatning jf. punkt 2.5.4.

2.5.1

Reparation
Hvis genstanden kan repareres, betaler vi, hvad det koster at reparere den beskadigede
genstand. Reparation kan ske, når det er muligt at sætte genstanden i væsentlig samme stand
som før skaden. Væsentlig samme stand betyder, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og
sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for de sikrede som før skaden. Erstatning
for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen bliver
beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning jf. punkt 2.5.4.

2.5.2

Værdiforringelse
Erstatning for værdiforringelse udregner vi som genstandens værdi uden skade minus
genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation
og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd.

2.5.3

Genlevering
Vi kan vælge at genlevere nye genstande, der svarer til de beskadigede eller stjålne.
Kan vi ikke skaffe identiske genstande, kan vi vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs.
genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande.
Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer nye genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer
til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist.
Følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end 2 år gamle, kan
vi erstatte med brugte, identiske genstande:
•

Guld- og sølvvarer

•

Smykker (dog kun når disse er arvet eller købt brugt)

•

Porcelæn, inklusive platter

Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer de nævnte genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der
svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist.
2.5.4

Kontanterstatning
Vi opgør kontanterstatning
•

som nyværdierstatning jf. punkt 2.5.4.1

•

som dagsværdierstatning jf. punkt 2.5.4.2

•

efter særlige erstatningsregler jf. punkt 2.5.4.3
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2.5.4.1 Nyværdi
Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i
forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på
opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande.
Er det praktisk ikke muligt at genanskaffe en tilsvarende genstand, og må vi derfor
fastsætte genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at fremstille en tilsvarende
genstand, har vi ikke pligt til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny
genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med.
2.5.4.2 Dagsværdi
For genstande, der er mere end to år gamle eller er købt som brugte eller i forvejen er
beskadigede, fastsætter vi erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye
genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi foretager kun fradrag for
værdiforringelse, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat før skaden.
Er det praktisk ikke muligt at genanskaffe en tilsvarende genstand, og må vi derfor
fastsætte genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at fremstille en tilsvarende
genstand, har vi ikke pligt til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny
genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med.
2.5.4.3 Særlige erstatningsregler
For følgende genstande gælder særlige erstatningsregler:
•

Briller og solbriller jf. punkt 2.5.4.3.1

•

Almindelige elektriske apparater jf. punkt 2.5.4.3.2

•

Særlige elektriske apparater jf. punkt 2.5.4.3.3

•

Data på elektroniske medier, film og lignende jf. punkt 2.5.4.3.4

•

Egne fremstillede genstande jf. punkt 2.5.4.3.5

•

Manuskripter og tekniske tegninger jf. punkt 2.5.4.3.6

•

Cykler, el-cykler og cykeldele jf. punkt 2.5.4.3.7

For de genstande, der er nævnt i punkt 2.5.4.3.1 til og med punkt 2.5.4.3.4, fastsætter vi
erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for
tilsvarende nye genstande. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk
umulig, fastsætter vi genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at
genanskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede
med.
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2.5.4.3.1

Side 16 af

Briller og solbriller
Briller og solbriller erstatter vi efter denne tabel:
Alder

Procent af
genanskaffelsesprisen som ny

0-2 år

100 %

2-4 år

85 %

4-7 år

70 %

7-10 år

50 %

10 år og derover

20 %

2.5.4.3.2 Almindelige elektriske apparater
Almindelige elektriske apparater omfatter følgende genstande, der
udelukkende anvendes til privat brug:
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•

Elektriske køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere,
miksere, blendere, kødhakkere og lignende).

•

El-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner,
tandbørster og lignende).

•

Elektriske haveredskaber (plæneklippere, hækkeklippere, buskryddere og
lignende).

•

Elektrisk hobbyværktøj (bore-/skruemaskiner, stiksave, højtryksrensere
og lignende).

•

Foto, video- og lydudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd-, cd-, dvdog pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere,
projektorer, foto- og videokameraer og lignende og tilbehør til de nævnte
genstande).

•

Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne,
opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og lignende).

•

Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer,
støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner),
telefonsvarer og telefoner, dog ikke mobiltelefoner.

50
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Almindelige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel:
Alder

Procent af genanskaffelsesprisen
som ny

0-2 år

100 %

2-3 år

85 %

3-4 år

75 %

4-5 år

65 %

5-6 år

50 %

6-7 år

40 %

7-8 år

30 %

8 år og derover

20 %

2.5.4.3.3 Særlige elektriske apparater
Særlige elektriske apparater omfatter følgende genstande, der udelukkende
anvendes til privat brug:
•

Computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus,
computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cdrom og diskettestation), tablets, spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt
navigationsudstyr, elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og
radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande.

Særlige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel:
Alder

Procent af genanskaffelsesprisen
som ny

0-2 år

100 %

2-3 år

75 %

3-4 år

50 %

4-5 år

30 %

5 år og derover

10 %

2.5.4.3.4 Data på elektroniske medier, film og lignende
For private optagelser på film, bånd, programmer eller elektroniske
lagringsmedier, f.eks. harddiske, disketter, dvd’er og cd’er, yder vi kun
erstatning til køb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer
eller uindspillede bånd, disketter mv. Vi erstatter ikke gendannelse af data.
2.5.4.3.5 Egne fremstillede genstande
For genstande, som sikrede selv har fremstillet f.eks. malerier, yder vi kun
erstatning til køb af råmaterialer.
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2.5.4.3.6 Manuskripter og tekniske tegninger
Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger.
2.5.4.3.7 Cykler, el-cykler og cykeldele
Cykler, el-cykler og cykeldele erstatter vi efter denne tabel:
Alder

Procent af genanskaffelsesprisen
som ny

0-1 år

100 %

1-2 år

90 %

2-3 år

81 %

3-4 år

73 %

4-5 år

66 %

5-6 år

59 %

6-7 år

53 %

7-8 år

48 %

8-9 år

43 %

9-10 år

39 %

10-11 år

35 %

11-12 år

31 %

12-13 år

28 %

13-14 år

25 %

14-15 år

22 %

15-16 år

19 %

16-17 år

16 %

17-18 år

13 %

18 år og derover

10 %

Erstatningen er begrænset til 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel/el-cykel. Løse
cykeldele erstattes med op til 5.000 kr. (basis 2014) pr. skade.
2.5.5

Dokumentation
For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft
de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst.
Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv.
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I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst
5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig
en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er.
Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan vi afvise at yde erstatning eller
fastsætte erstatningen efter et skøn.
2.5.6

Forsikringssum – underforsikring
Den forsikringssum*, der er anført i policen med tillæg af senere regulering, bør altid være høj
nok til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande.
Hvis værdien af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, er der tale om
underforsikring.
Viser det sig i skadetilfælde, at der er tale om underforsikring, erstatter vi kun tabet
forholdsmæssigt.

2.6
2.6.1

Selvrisiko
Generel selvrisiko
Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko*, fremgår den af policen.
Den generelle selvrisiko gælder pr. skade/skadeårsag.

2.6.2

Særlig selvrisiko
Selvrisiko* gælder pr. skade/skadeårsag.
2.6.2.1 Voldsomt sky- og tøbrud
Ved enhver skade som skyldes voldsomt sky- og tøbrud gælder en selvrisiko* på 5.000
kr. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, gælder den.
2.6.2.2 Elektronikforsikring
Ved enhver skade, der er dækket af Elektronikforsikringen, gælder en selvrisiko* på
1.000 kr.
2.6.2.3 Pludselig skadeforsikring
Ved enhver skade, der er dækket af Pludselig skadeforsikringen, gælder en selvrisiko*
på 1.000 kr.
2.6.2.4 Udvidet vandskadeforsikring
Ved enhver skade, der er dækket af Udvidet vandskadeforsikring, gælder en selvrisiko*
på 5.000 kr.
2.6.2.5 Golfforsikring
Ved enhver skade, der er dækket af Golfforsikringen, gælder en selvrisiko* på 500 kr.
Selvrisikoen gælder ikke ved ”hole in one”.
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3.1

Hvilke genstande omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter genstande, som er omfattet af Indboforsikringen jf. afsnit 2, punkt 2.1, og som de
sikrede medbringer eller sender som rejsegods.

3.2

Hvilke skader dækker forsikringen?

3.2.1

Forsikringen dækker som Indboforsikringen jf. afsnit 2, punkt 2.2. Derudover dækker Pludselig
skadeforsikringen og Elektronikforsikringen, hvis disse tilvalgsforsikringer er købt, og det
fremgår af policen.

3.2.2

Forsikringen dækker desuden:
3.2.2.1

Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods bortset fra penge og pengerepræsentativer*,
ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og
smykker, der sendes med fly, bane eller fragtmand, hvad enten bestemmelsesstedet er i
Danmark eller i udlandet.

3.2.2.2 Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, bortset fra penge og pengerepræsentativer,
ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og
smykker, der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, under selve
transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en
betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at den er købt hos en sædvanlig
rejseudbyder.
Vi anser rejsegods som bortkommet, når det ikke er fundet inden 30 dage efter, at bortkomsten er
anmeldt til transportøren af rejsegodset.
Vi dækker bortkomst efter Indboforsikringens regler om simpelt tyveri.

3.3

Hvilke skader dækker forsikringen ikke?

3.3.1

Forsikringen dækker ikke beskadigelse, som skyldes manglende eller mangelfuld emballage,
medbragte væsker, der flyder ud, og almindelig og forudseelig beskadigelse af kufferter eller
anden emballage.

3.3.2

Forsikringen dækker ikke udgifter og tab som følge af rejsegodsets forsinkede fremkomst.

3.4

Hvordan beregner vi erstatningen?

Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringens
afsnit 2, punkt 2.5. og 2.6.
Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 % af den forsikringssum* for indbo*, som gælder for
policen.
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4.1

Ansvarsforsikringens formål

Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at
friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Vi træffer i øvrigt bestemmelse om
sagens behandling over for skadelidte*.
Din anerkendelse af erstatningsansvar, forpligter kun dig selv – ikke os. Du kan derfor, ved anerkendelse
af erstatningsansvar, risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen.

4.2

Hvornår er man ansvarlig?

Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig*, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete
skade.
Denne hovedregel/skyldregel står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis.
Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke
ansvarlig. Derfor må skadelidte* i en sådan situation selv bære tabet.
Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider
tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Denne forsikring dækker et sådant
ansvar i det omfang, kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang
redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv.

4.3

Hvilket ansvar dækker forsikringen?

Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar*, de sikrede som privatpersoner pådrager sig i
forsikringstiden for skade på person eller ting (herunder dyr).
4.3.1

Gæstebudsskader
Selvom juridisk ansvar* ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel skader på ting, som er sket
under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde
skadevolderen fra ansvar, netop fordi skaden er opstået under dette samvær.
For sådan skade gælder en selvrisiko* på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr.

4.3.2

Skader forvoldt af børn
Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar*.
Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger
og dermed pålægge dem et erstatningsansvar.
Forsikringen dækker personskade, forvoldt af børn, dog kun når det manglende juridiske ansvar
alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling.

4.3.3

Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse
Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør
andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på
ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og
dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette
gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ.
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4.3.4

Skader omfattet af tingsforsikring
Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes* indbo*-, bygnings- eller
erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven,
medmindre skaden er forvoldt forsætligt* eller groft uagtsomt.

4.4 Særlige regler
4.4.1

Antenner
Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer og lignende, herunder ansvar
over for husejeren.

4.4.2

Både
Ansvar for både er kun dækket for:

4.4.3

•

Personskade, forvoldt ved sejlads eller på land med både uden motor eller med både, hvis
motorkraft ikke er over 25 hk.

•

Tingskade, forvoldt ved sejlads eller på land med robåde, kanoer, kajakker og andre både
under 5,5 m, når motorkraften ikke overstiger 6 hk.

Fritidshus
Ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er dækket.

4.4.4

Hus- og grundejer
Ansvar for skade, forvoldt som ejer af privat grund og af én- eller tofamiliehus er dækket, hvis
huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset.

4.4.5

Motordrevne haveredskaber
Ansvar for motordrevne haveredskaber op til 25 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring
ikke er eller skulle være oprettet.
Ansvar efter færdselsloven, ved brug af motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens
summer.

4.4.6

Motordrevet legetøj
Ansvar for skade sket ved brug af motordrevet legetøj under 1 hk er dækket.

4.5
4.5.1

Hvad dækker forsikringen ikke?
Aftaler
Ansvar der udelukkende støttes på aftaler.

4.5.2

Beruselse/narkotika
Ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt
beruselse eller under påvirkning af narkotika.
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4.5.3

Erhverv
Forsikringen dækker ikke under arbejde for andre eller under udøvelse af erhvervsvirksomhed*.

4.5.4

Forsæt
Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige* skader, heller ikke selv om, at skadevolderen på
grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Derimod dækkes
forsætlige skader, hvis skadevolderen er under 14 år.

4.5.5

Forurening
Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand og derved forvoldt
skade på ting (herunder dyr).
Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden
4.5.5.1

er opstået ved et enkeltstående uheld, og

4.5.5.2 ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige
forskrifter.
4.5.6

Hunde
Ansvar for skade forvoldt af hunde. Der skal oprettes lovpligtig hundeansvarsforsikring.

4.5.7

Jagt
Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være
dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring.

4.5.8

Heste
Ansvar for skade forvoldt af heste. Der skal oprettes hesteforsikring.
Dog dækkes sådant ansvar for
4.5.8.1

4.5.9

låner/lejer af heste til privat brug, når hesten ikke benyttes til stævner og træf i
udlandet.

Motordrevne køretøjer og luftfartøjer
Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder
radiostyrede modelfly og svævefly.

4.5.10 Sikredes genstande
Ansvar for skade på genstande, som ejes af én af de sikrede.
4.5.11

Udgravningsarbejder m.m.
Ansvar for skader forvoldt ved nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning
og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer.
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4.5.12 Varetægt
Ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje,
befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har
i varetægt*.
Dog er ansvar for skade på indbo*, som sikrede har til lån eller leje, dækket i indtil 1 måned fra
overtagelsen. For sådan skade gælder en selvrisiko* på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500
kr.

4.6 Forsikringssum
Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed* med indtil:
•
•

10.000.000 kr. for personskade
3.000.000 kr. for skade på ting (herunder dyr)

Ud over erstatning til den skadelidte* dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og
eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen* derved overskrides.
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5.1

Forsikringens formål

Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes
for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse.
Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der
ikke er sket henvisning fra en domstol.
Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen.
Advokaten skal indgive anmeldelse til os, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt
foretages.
I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af
Forsikring & Pension og kan bestilles på www.forsikringogpension.dk, hos os eller hos domstolene.

5.2

Forsikringsbetingelser

De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for
Retshjælpsforsikring.
Forsikringsbetingelserne kan fås hos os.
Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension,
der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.

5.3

Hvordan beregner vi erstatningen?

Vores erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed* som udgangspunkt begrænset til 225.000 kr.
Selvrisiko* udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst 2.500 kr.
For småsager beregnes ikke selvrisiko.
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(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

6.1

Hvilke genstande omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter alle elektriske apparater, som er omfattet af Indboforsikringen jf. afsnit 2, punkt
2.1.
De elektriske apparater er højst dækket med 10 % af forsikringssummen* for indbo* pr.
forsikringsbegivenhed*, dog højst 117.080 kr. (basis 2014) pr. forsikringsbegivenhed.

6.2
6.2.1

Hvilke skader dækker forsikringen?
Pludselig skade
Pludselig skade på de forsikrede apparater.
Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefrakommende og en øjeblikkelig virkende årsag.
Årsag og virkning skal dermed ske samtidig.

6.2.2

Funktionsfejl
Mekanisk eller elektrisk fejl i de forsikrede apparater.
Forsikringen dækker apparater, der er købt som nye i de første 4 år fra købsdatoen.
Brugte apparater dækker vi fra apparatets anskaffelsesdato og i 4 år fra den oprindelige første
købsdato.

6.3

Hvilke skader dækker forsikringen ikke?

6.3.1

Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af eller undtaget fra Indboforsikringen jf.
afsnit 2. Det gælder dog ikke skader ved lynnedslag og kortslutning.

6.3.2

Forsikringen dækker ikke skader på motoriserede haveredskaber, køretøjer og elektriske
genstande, der udelukkende er til udendørs brug.

6.3.3

Forsikringen dækker ikke skader, der kun har kosmetisk betydning f.eks. ridser, skrammer og
afskalning.

6.3.4

Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld
vedligeholdelse*, fejlbehandling eller fejltilslutning.

6.3.5

Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers
ansvar i henhold til Købeloven.

6.3.6

Forsikringen dækker ikke skader, som dyr forvolder.

6.3.7

Forsikringen dækker ikke skader, som består af fejl i og tab af software og data.

6.3.8

Forsikringen dækker ikke mangler eller svigt i skærme, der består i, at billedelementer
forsvinder (pixelfejl), eller billedet ”brænder sig fast”.

6.3.9

Forsikringen dækker ikke skader som følge af virusangreb.

6.3.10

Forsikringen dækker ikke udgifter til justering/ændring eller service.

Indboforsikring FP 1409

Side 26 af

50

6 Elektronikforsikring
(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

6.3.11

Forsikringen dækker ikke glemte, bortkomne eller forlagte genstande.

6.3.12

Forsikringen dækker ikke skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

6.4 Hvordan beregner vi erstatningen?
6.4.1

Genstande der er under 4 år
Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for
Indboforsikringen jf. punkt 2.5.
Når vi beregner kontanterstatning, fastsætter vi erstatningen til nyværdi.
De aldersmæssige fradrag, der står i punkterne 2.5.4.3.2 og 2.5.4.3.3, gør vi ikke gældende.

6.4.2

Genstande der er 4 år og derover
Ved pludselig skade på genstande, der er mere end 4 år gamle, opgør vi skaden og beregner
erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringen jf. punkt 2.5.
Vi dækker ikke funktionsfejl jf. punkt 6.2.2, når genstandene er 4 år og derover.

6.4.3

Selvrisiko
Ved enhver skade gælder en selvrisiko* på 1.000 kr.
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(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

7.1

Hvilke genstande omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter de samme genstande, som er omfattet af Indboforsikringen jf. afsnit 2, punkt 2.1.
Genstandene er højst dækket med 10 % af forsikringssummen* for indbo* pr. forsikringsbegivenhed*,
dog højst 117.080 kr. (basis 2014) pr. forsikringsbegivenhed.

7.2

Hvilke skader dækker forsikringen?

Forsikringen dækker pludselig skade på de forsikrede genstande.
Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefrakommende og en øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og
virkning skal dermed ske samtidig.

7.3

Hvilke skader dækker forsikringen ikke?

7.3.1

Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af eller undtaget fra Indboforsikringen jf.
afsnit 2.

7.3.2

Forsikringen dækker ikke skader som følge af spild og tab af fødevarer og væsker.

7.3.3

Forsikringen dækker ikke skader, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og
reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk.

7.3.4

Forsikringen dækker ikke skader, som dyr forvolder.

7.3.5

Forsikringen dækker ikke skader som følge af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse*, slid,
rust og tæring.

7.3.6

Forsikringen dækker ikke glemte, bortkomne eller forlagte genstande.

7.3.7

Forsikringen dækker ikke skader som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejlbetjening.

7.3.8

Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers
ansvar i henhold til Købeloven.

7.3.9

Forsikringen dækker ikke skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

7.4
7.4.1

Hvordan beregner vi erstatningen?
Hvordan erstatter vi skaderne?
Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for
Indboforsikringen jf. punkt 2.5.

7.4.2

Selvrisiko
Ved enhver skade gælder en selvrisiko* på 1.000 kr.
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(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

8.1

Hvilke genstande omfatter forsikringen?

Forsikringen dækker følgende genstande:
8.1.1

Glas og erstatningsmaterialer for glas, der er bygningsbestanddele.

8.1.2

Spejle, der er bygningsbestanddele.

8.1.3

Glaskeramiske kogeplader og glas i ovne.

8.1.4

Porcelænskøkkenvaske.

8.1.5

Wc-kummer og -cisterner, bideter, håndvaske, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas
i brusenicher og -kabiner.

Genstandene skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres
blivende plads.

8.2 Hvilke skader dækker forsikringen?
Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når de som
følge af det bliver ubrugelige.

8.3 Hvilke skader dækker forsikringen ikke?
8.3.1

Forsikringen dækker ikke punkteringer af termoruder eller utætheder i sammensætningen af
dem.

8.3.2

Forsikringen dækker ikke skader, der sker i forbindelse med reparation, ombygning eller
montering af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende.

8.3.3

Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes frostsprængning* i utilstrækkeligt opvarmede
lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.

8.3.4

Forsikringen dækker ikke genstande i erhvervslokaler.

8.3.5

Forsikringen dækker ikke glas og erstatningsmaterialer for glas i drivhuse.

8.3.6

Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket på en bygningsforsikring.

8.4 Hvordan beregner vi erstatningen?
Vi opgør skaden og beregner erstatningen til det beløb, som efter priserne på skadedatoen, vil gå til
istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet.
Kan ubeskadigede toiletsæder og haner ikke bruges igen af konstruktionsmæssige årsager, erstatter vi
også udgifter til nyt sæde og nye haner i samme kvalitet som det eksisterende.
8.4.1

Selvrisiko
Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko*, vil den gælde ved enhver skade.
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(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

9.1

Hvilke genstande omfatter forsikringen?

Forsikringen dækker golfudstyr i form af bags, bolde, jern, køller og vogne, der permanent opbevares i en
registreret golfklub, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for.
Det er en forudsætning, at golfudstyret ikke er købt eller benyttes erhvervsmæssigt.
Den samlede maksimale erstatning pr. forsikringsår udgør 20.000 kr. (basis 2014).

9.2

Hvilke skader dækker forsikringen?

Forsikringen dækker som Indboforsikringen, jf. afsnit 2. punkt 2.2.
Derudover dækker forsikringen:
9.2.1

Pludselig skade på golfudstyr under spil på golfbanen.
Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefrakommende og en øjeblikkelig virkende årsag.
Årsag og virkning skal dermed ske samtidig.

9.2.2

Tyveri af rede penge fra aflåst skab i en registreret golfklub i Danmark (ekskl. Færøerne og
Grønland) med op til 2.500 kr. (basis 2014) pr. forsikringsbegivenhed*.

9.2.3

"Hole in one" udgifter i match over mindst 18 huller i en registreret golfklub i Danmark (ekskl.
Færøerne og Grønland), når det er bevidnet af en medspiller eller en fra bestyrelsen i
golfklubben hvor der spilles.

9.2.4

Erstatningsleje for golfudstyr i form af bags, bolde, jern, køller og vogne i forbindelse med en
dækningsberettiget skade, dog højst 2.500 kr. (basis 2014). Erstatningsleje er kun dækket i
Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

9.3

Hvilke skader dækker forsikringen ikke?

9.3.1

Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld
vedligeholdelse* eller fejl i de forsikrede genstande.

9.3.2

Forsikringen dækker ikke skader på motoriserede og elektriske vogne og bags.

9.3.3

Forsikringen dækker ikke skader, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og
reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk.

9.3.4

Forsikringen dækker ikke glemte, bortkomne eller forlagte genstande.

9.3.5

Forsikringen dækker ikke skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

9.4 Hvordan beregner vi erstatningen?
Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringen jf.
punkt 2.5.
Ved skade på enkelte jern eller køller ydes ikke erstatning for ”fuldt sæt”.
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9.4.1

"Hole in one"
Ved "hole in one" udbetales 2.500 kr. (basis 2014).

9.4.2

Pludselig skade
Den maksimale erstatning ved pludselig skade kan ikke overstige 3.500 kr. pr.
forsikringsbegivenhed*.

9.4.3

Selvrisiko
Ved enhver skade gælder en selvrisiko* på 500 kr. Selvrisikoen gælder ikke ved "hole in one”.
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(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

10.1 Hvilke genstande omfatter forsikringen?
Forsikringen dækker rideudstyr i form af saddel, dækkener, trense, underlag, strigler, ridestøvler, hjelm,
bid og gamacher, der permanent opbevares udenfor forsikringsstedet, og som sikrede ejer eller i øvrigt
bærer risikoen for.
Det er en forudsætning, at rideudstyret ikke er købt eller benyttes erhvervsmæssigt.
Den maksimale erstatning kan ikke overstige 10.000 kr. pr. forsikringsgenstand pr.
forsikringsbegivenhed*.
Den samlede maksimale erstatning pr. forsikringsår udgør 20.000 kr. (basis 2014).

10.2 Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

10.3 Hvilke skader dækker forsikringen?
Forsikringen dækker som Indboforsikringen, jf. afsnit 2 punkt 2.2.

10.4 Hvordan beregner vi erstatningen?
10.4.1

Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for
Indboforsikringen jf. punkt 2.5.

10.4.2 Selvrisiko
Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko*, vil den gælde ved enhver skade.
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11.1 Hvad omfatter Alm. Brand Id-sikring?
Alm. Brand Id-sikring hjælper med:
•

at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri.

•

at forebygge og stoppe eller begrænse identitetsmisbrug på internettet, herunder de sociale medier.

Identitetstyveri
11.1.1 Definition
Id-tyveri defineres som og omfatter alle situationer, hvor en persons id, herunder
personfølsomme oplysninger, uden samtykke fra den pågældende person, uberettiget bliver
brugt af en anden/andre person(er) med henblik på at udføre økonomiske transaktioner eller
anden uretmæssig aktivitet.
Det kan f.eks. være til at åbne en bankkonto, søge om kreditkort eller lån, søge om legitimation
eller registrere telefon-abonnementer eller andre abonnementer i sikredes navn.
Med id forstås enhver legitimation, som er egnet til at identificere sikrede, f.eks. pas, bankkort,
kørekort, CPR-nummer, kontonummer, login-kode, pinkoder, digital signatur osv.
11.1.2

Dækningsomfang
Alm. Brand Id-sikring informerer om, hvordan du kan forebygge, opdage og begrænse
identitetstyveri.

11.1.3

Forebygge
Indeholder telefonservice, der kan hjælpe med, hvordan du kan forebygge identitetstyveri,
herunder hvordan identitetstyveri kan finde sted, og hvad du bør være opmærksom på.

11.1.4

Opdage
Hjælper med information, spørgsmål og assistance for at fastslå, om økonomiske
uregelmæssigheder har fundet sted som følge af et identitetstyveri.
Hjælper med at få overblik over økonomiske uregelmæssigheder og eventuelle
betalingsanmærkninger. Bl.a. betalingsanmærkninger og registreringer hos RKI og debitorregisteret.

11.1.5

Begrænse
Hjælper med at iværksætte tiltag for at begrænse konsekvenserne af identitetstyveriet og
forebygge økonomiske tab.
Hjælper med at afvise uretmæssige pengekrav og kontakt til kreditorer.
11.1.5.1 Når det ikke er muligt for Alm. Brand Id-sikring at foretage de afvisninger, der er
beskrevet under punktet ”Begrænse”, uden juridisk bistand fra et dansk advokatfirma,
dækkes den juridiske bistand.
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Den juridiske bistand anvendes kun i de tilfælde, hvor det kræves for at afvise
uretmæssige krav og betalingsanmærkninger, som er en følge af identitetstyveriet.
Forsikringen dækker udgifter til nødvendig juridisk bistand i op til 20 timer, når
definitionen for identitetstyveri er opfyldt og godkendt på forhånd af Alm. Brand Idsikring.
Identitetsmisbrug på internettet, herunder de sociale medier
11.1.6 Definition
Identitetsmisbrug på internettet defineres ved en situation, hvor uønsket og krænkende indhold,
f.eks. personlige informationer eller billeder, bliver offentliggjort eller spredt på internettet.
Det er en forudsætning for hjælp og rådgivning, at materialet er offentliggjort på internettet
uden dit samtykke, og at indholdet er i strid med gældende retningslinjer for de aktuelle
internetsider og/eller er af en karakter, som er i strid med gældende dansk lov.
11.1.7

Dækningsomfang
Alm. Brand Id-sikring informerer om, hvordan du kan forebygge, begrænse og stoppe
identitetsmisbrug på internettet.

11.1.8

Forebygge
Rådgiver og vejleder om, hvordan du kan beskytte dig mod, at personligt indhold bliver
misbrugt og spredt på internettet.

11.1.9

Stoppe eller begrænse
Hjælp og vejledning til at forsøge at fjerne uønsket eller personligt krænkende indhold fra
internettet. Desuden kan vi vejlede dig i eller forsøge at lukke falske profiler, som andre har
oprettet i dit navn uden dit samtykke.

11.2 Alm. Brand Id-sikring omfatter ikke
11.2.1

Sikredes økonomiske tab, som identitetstyveriet eller -misbruget kan medføre, bortset fra den
juridiske bistand i op til 20 timer, der er nævnt i punkt 11.1.5.1.

11.2.2

Identitetstyveri eller -misbrug som følge af lovovertrædelser udført af en eller flere af den
sikredes husstand jf. punkt 1.1.

11.2.3

Identitetstyveri eller -misbrug, der kan relateres til forsikredes arbejde eller beskæftigelse.

11.2.4

Hvis sikrede er part i en tvist ved domstolene mod kreditorer, og en retssag derfor er påbegyndt.

11.3 Hvad dækker Alm. Brand Id-sikring?
Alm. Brand Id-sikring dækker identitetstyveri eller -misbrug, som er konstateret og anmeldt til Alm.
Brand Id-sikring i forsikringstiden.

11.4 Anmeldelse
En situation, der giver anledning til mistanke om identitetstyveri/-misbrug, eller hvor uvedkommende
kan have fået kendskab til personfølsomme oplysninger om én eller flere i den sikredes husstand, skal
straks meldes til Alm. Brand Id-sikring.
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11 Alm. Brand Id-sikring

11.4.1

Sådan anmelder du
•

Ring til Alm. Brand Id-sikring på tlf. 96 10 17 10.

•

Mail: almbrand@idsikring.dk

Alm. Brand Id-sikring leveres af vores samarbejdspartner Affinion International ApS.,
Ragnagade 7, Baghuset 2. sal, 2100 København Ø.

11.5 Afgivelse af fuldmagt
Affinion International ApS varetager og udfører det, der er omfattet af Alm. Brand Id-sikring, hvis sikrede
giver fuldmagt til det. Hvis sikrede ikke ønsker at give fuldmagt til, at Affinion varetager sagen, hjælper
Affinion kun med rådgivning om, hvad sikrede bør gøre for at opdage og begrænse identitetstyveriet eller
-misbruget.

11.6 Sikredes pligt
11.6.1

Sikrede har pligt til, så snart identitetstyveriet eller -misbruget er opdaget, at melde det til Alm.
Brand Id-sikring.

11.6.2

Sikrede skal desuden anmelde identitetstyveriet eller -misbruget til politiet og fremvise
dokumentation for anmeldelsen.

11.6.3

Hvis sikrede vælger at give fuldmagt, jf. punkt 11.5. til Affinion International ApS, skal sikrede
stadig fremskaffe oplysninger og dokumenter, der kan have betydning for sagen.
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Dækningsskema – A
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Brand mv.

50



Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Skade ved ildsvåde (brand)*.

•

Skade ved lynnedslag.

•

Skade ved eksplosion.

•

Skade ved pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning, der er forskriftsmæssigt indrettet.

•

Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

•
•

Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv.
Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når årsagen er tilfældigt teknisk
eller mekanisk svigt.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade kun ved svidning eller smeltning (f.eks. gløder fra tobaksrygning, pejs og stjernekaster), der ikke er en følge af ildsvåde (brand)*.

•

Skade ved overspænding (herunder induktion), der er forårsaget af lynnedslag eller lynudladning uden for det forsikrede.

•

Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme.

Forsikringen omfatter følgende genstande



1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen*.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

Højst 2 % af forsikringssummen.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

Højst 5 % af forsikringssummen.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.










÷

Begrænsninger

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.
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Højst 5 % af forsikringssummen.
Højst 2 % af forsikringssummen.
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Kortslutning
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Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•
Kortslutning.
Kortslutning er i denne sammenhæng en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og jord (stel), der udløser en
strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til Købeloven.

•

Skade der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse*, fejlbehandling eller fejltilslutning.

•

Skade der skyldes overbelastning.

•

Skade der skyldes mekanisk ødelæggelse og skade, som dyr forvolder.

•

Følgeskader i form af opstigende grundvand.

•

Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

•

Skade som følge af, at smartphones eller tablets er udsat for vand, væske eller fugt.

Forsikringen omfatter følgende genstande
1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

÷
÷
÷
÷

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

÷
÷

÷
÷

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.




10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.
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Højst 5 % af forsikringssummen*.
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Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale*, herunder lofts- og kælderrum, udhuse og garager og tyveri fra aflåst hotelboks
og aflåst kunde-boks i pengeinstitut.

Forsikringen dækker ikke

÷



•

Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder.

•

Tyveri fra hotelværelse, hotelboks, kundeboks i pengeinstitut, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud* ikke kan konstateres.

•

Tyveri fra lystfartøj.

Forsikringen omfatter følgende genstande

Begrænsninger

1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

Højst 5 % af forsikringssummen*
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

Ingen dækning
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2.i udhuse og garager.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen, dog ingen
dækning
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager
3. i bolig, der er ubeboet og har været det i
mere end 2 måneder.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

Højst 2 % af forsikringssummen, dog ingen
dækning
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager
3. i bolig, der er ubeboet og har været det i
mere end 2 måneder.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

Højst 5 % af forsikringssummen, dog ingen
dækning
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager
3. i bolig, der er ubeboet og har været det i
mere end 2 måneder.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.















10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409
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Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved
•

Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Glemte, tabte eller forlagte genstande.

•

Tyveri som de sikrede, medhjælp, logerende eller ligestillede med dem, begår.

•

Tyveri af genstande, som befinder sig i boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet.

•

Under opmagasinering*.

•

Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed.

Forsikringen omfatter følgende genstande

Begrænsninger

1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

Højst 2 % af forsikringssummen*
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

Højst 10 % af forsikringssummen, dog ingen
dækning
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager.

÷
÷
÷


3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.



÷
÷


7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.




10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.
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For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.
Cykler og el-cykler skal være forsvarligt aflåst.

Ingen dækning for årer, sejl, mast,
påhængsmotor eller andet udstyr.
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Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer, beboede campingvogne, beboelsesvogne og telte, når der kan konstateres tegn på voldeligt
opbrud*. Dog dækker vi udvendig bagage på biler.

•

Tyveri af genstande som befinder sig i uaflåste telte, når man opholder sig i teltet.

Ved tyveri fra aflåst bil, dækker forsikringen med indtil 5.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed*, selvom der ikke er konstateret voldeligt opbrud.

Forsikringen dækker ikke

÷



•

Glemte, tabte eller forlagte genstande.

•

Tyveri som de sikrede, medhjælp, logerende eller ligestillede med dem, begår.

•

Tyveri fra uaflåste og uaflukkede biler, campingvogne, beboelsesvogne, telte, private sø- og luftfartøjer.

•

Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed.

Forsikringen omfatter følgende genstande

Begrænsninger

1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

Højst 2 % af forsikringssummen* for udvendig
bagage på biler.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

Højst 5 % af forsikringssummen.


÷
÷
÷


3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.



÷
÷


7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.
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Det er en betingelse for dækning, at
genstandene har været anbragt, så de ikke har
været synlige udefra.
Ingen dækning for udvendig bagage på biler.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.
Cykler og el-cykler skal være forsvarligt aflåst.

Ingen dækning for årer, sejl, mast,
påhængsmotor eller andet udstyr.
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Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved


÷

•

Tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden
tog genstanden, eller hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende.

•

Tyveri der sker ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

•

Andre skader på forsikrede genstande, der sker på grund af overfald på sikrede personer.

Forsikringen dækker ikke

Forsikringen omfatter følgende genstande



1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen*.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

Højst 2 % af forsikringssummen.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

Højst 5 % af forsikringssummen.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.










÷

Begrænsninger

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409

Højst 5 % af forsikringssummen.
Højst 2 % af forsikringssummen.

Dækningsskema – F

Side 42 af

Hærværk

50



Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•
Hærværk.
Hærværk er, når en skade er forvoldt med vilje og i ondsindet hensigt.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade på genstande, der befinder sig udendørs andre steder end ved sikredes helårsbolig.

•

Skade på de forsikrede genstande, når en sikret person eller personer med lovlig adgang til sikredes private område har forvoldt skaden.

Forsikringen omfatter følgende genstande

Begrænsninger

1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

Højst 5 % af forsikringssummen*
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager
3. uden for bygning.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

Ingen dækning
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager
3. uden for bygning.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

Ingen dækning uden for bygning.

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.

Kun dækning i forbindelse med tyveri fra
aflåst bygning eller lokale, og højst 5 % af
forsikringssummen.




÷
÷
÷



÷


Ingen dækning fra
1. arbejdsskure
2. containere.
10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409

Dækningsskema – G

Side 43

Færdselsuheld og havari

af 50



Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Færdselsuheld.

•

Havaritilfælde med lystfartøjer, hvor der findes overdækkende køjepladser.

Færdselsuheld er i denne forbindelse påkørsel, sammenstød eller væltning, hvor et trafikmiddel er indblandet.
Trafikmidler er: Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, motorcykler, knallerter og traktorer), tohjulede cykler
med hjuldiameter over 12 tommer, to- og trehjulede cykler med stelnummer, hestevogne, øvrige offentlige trafikmidler og invalidekøretøjer.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade på flyttegods.

•

Skade på genstande, der er overgivet til transport mod betaling.

•

Færdselsuheld, hvor trafikmiddel ikke er indblandet.

•

Skade på motordrevne haveredskaber.

Forsikringen omfatter følgende genstande



1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen*.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

Højst 2 % af forsikringssummen.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

Højst 5 % af forsikringssummen.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

Ved færdselsuheld dækker forsikringen cykler
og el-cykler med indtil 5.000 kr. Dog ingen
dækning ved
1. skrammer, ridser, buler mv. der er uden
betydning for cyklens funktion
2. skade på cykler under deltagelse i hel- og
halvprofessionelle cykelløb afviklet under DCU
eller UCI. Herunder løb på bane og seniorløb
under A, B, C og D licenser under Dansk Cykel
Union.
For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.









÷

÷
÷

Begrænsninger

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409

Højst 5 % af forsikringssummen.

Dækningsskema – H

Side 44

Udstrømning af væsker

af 50



Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Vand, olie, kølervæske eller lignende, der tilfældigt strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier og andre
beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover.

•

Langsom udsivning fra utætheder i de rør, der ligger i jorden, til vand-, varme-, gas-, og olieinstallationer.

•
Langsom udsivning fra skjulte installationer.
Ved skjulte installationer forstår vi rør, der er indstøbt eller skjult under gulve, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende,
men ikke kedler, beholdere, varmevekslere, tanke eller rørene i dem.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade som følge af frostsprængning* i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.

•

Skade som følge af opstigning af grundvand.

•

Skade som følge af væsker fra afløbsinstallationer.

•

Skade som følge af vand fra nedløbsrør og tagrender.

•

Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

•

Tabet af selve væsken.

Forsikringen omfatter følgende genstande



1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen*.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

Højst 2 % af forsikringssummen.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

Højst 5 % af forsikringssummen.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.







÷

÷
÷

Begrænsninger

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409

Højst 5 % af forsikringssummen

Dækningsskema – I
Storm og voldsomt sky- og tøbrud

Side 45

af 50



Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2 m pr. sekund) og nedbørsskader som opstår i umiddelbar forbindelse hermed.

•

Stormskade, hvis skaden er en følge af samtidig skade på bygning.

•

Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud.

•

Oversvømmelse som følge af voldsomt tøbrud og samtidig nedbør.

•

Opstigende væsker fra afløbsinstallationer, som følge af voldsomt sky- og tøbrud.

Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør indenfor 24 timer. Nedbør der falder med
en intensitet på minimum 15 mm indenfor 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud.
Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8
plusgrader, indenfor maksimalt 24 timer.
Ved voldsomt tøbrud og samtidig nedbør forstås en kombination af smelte- og regnvand, som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens
temperatur, fra minusgrader til minimum 6 plusgrader, og samtidig minimum 10 mm regn, indenfor maksimalt 24 timer.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade på genstande uden for bygning.

•

Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

•

Skade som følge af nedbør, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygning.

Forsikringen omfatter følgende genstande



1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

Ved voldsomt sky- og tøbrud erstattes med
højst 5 % af forsikringssummen*
1. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri
2. i udhuse og garager.

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

Højst 10 % af forsikringssummen.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

Højst 2 % af forsikringssummen.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

Højst 5 % af forsikringssummen.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.







÷

÷
÷

Begrænsninger

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409

Højst 5 % af forsikringssummen.

Dækningsskema – J

Side 46 af

Køle- og dybfrostskade



Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved
•

Tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af køle- og dybfrostanlæg på sikredes helårsbolig.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade som omfattes af garanti.

•

Skade der skyldtes, at de sikrede har afbrudt strømtilførslen.

•

Skade der skyldes slid, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse*, fejlmontering eller fejlkonstruktion.

•

Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

Forsikringen omfatter følgende genstande
1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

÷
÷
÷
÷

3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.

÷
÷
÷
÷
÷

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.


÷

10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.

Indboforsikring FP 1409

Begrænsninger

50



Dækker

÷

Dækker ikke

Dækningsskema – K
Udvidet vandskade
(Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt)

Side 47

af 50



Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved



•

Skade som følge af indtrængende nedbør, herunder fygesne.

•

Skade som følge af opstigende væsker fra afløbsinstallationer.

•

Skade som følge af opstigende grundvand, som skyldes tilfældig afbrydelse af strømmen til, eller svigt af grundvandspumpe og tilhørende
installation.
Forsikringen dækker alene i beboelsen og hertil tilbyggede udestuer på den forsikrede adresse, som fremgår af policen. I etagebyggeri dækkes
også i loft- og kælderrum.
Forsikringen dækker med nedenstående procentsatser af forsikringssummen*. Dog kan den samlede erstatning maksimalt udgøre 117.080 kr.
(basis 2014) pr. forsikringsbegivenhed* i kældre eller i lofts- og kælderrum i etagebyggeri.

Forsikringen dækker ikke

÷

•

Skade der er omfattet af Indboforsikringen, jf. afsnit 2.

•

Skade der er omfattet af Elektronik- og Pludselig skadeforsikringen.

•

Skade på genstande udenfor bygning.

•

Skade som følge af nedbør, der trænger ind i bygning gennem åbne vinduer og døre.

•

Skade der skyldes at sikrede har afbrudt strømforsyningen.

•

Udbedring af årsagen til vandskaden.

•

Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering.

•

Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

•

Skade som følge af nybygning, tilbygning, ombygning, renovering og reparationsarbejder.

•

Skade som skyldes manglende/mangelfuld vedligeholdelse* af bygning, når vedligeholdelsespligten påhviler sikrede.

Forsikringen omfatter følgende genstande
1.

Almindeligt privat indbo*:
Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs
normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne 2-11.

2.

Særligt privat indbo*:
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør,
fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og lyd-udstyr (radio- og tv-apparater,
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere,
forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr
med tilbehør, tablets, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader,
cd’er, dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

÷
÷
÷


3.

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv,
platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden
kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2.

4.

Penge og pengerepræsentativer* og ubrugte frimærker.

5.

Mønt- og frimærkesamlinger.

6.

Cykler og el-cykler erstattes med højst 17.563 kr. (basis 2014) pr. cykel. Løse cykeldele
er dækket med indtil 5.000 kr. pr. skade (basis 2014), Cykler med en hjuldiameter på
under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo* under punkt 1.


÷

÷
÷

7.

Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen.

8.

Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor
dog højst 6 hk).

9.

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit
erhverv.




10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt.
11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis
ejendomsforsikringen ikke dækker.
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Begrænsninger

Højst 5 % af forsikringssummen
1. i kældre
2. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri.

For cykler og el-cykler er det et krav, at
stelnummer kan oplyses.

Højst 5 % af forsikringssummen.

Ordforklaring

Ordforklaring Indboforsikring
Denne ordforklaring er ikke en del af dine betingelser. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der
gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som du møder i betingelserne.
Besigtige
Besigtige betyder, at en person fra Alm. Brand kommer ud og ser på det forsikrede.
Forsikringsbegivenhed
Forsikringsbegivenhed er en hændelse, der er dækket af forsikringen. F.eks. brand, indbrud osv.
Forsikringstager
Forsikringstager er den person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er også den person, som
har ret til at ændre og opsige forsikringen.
Forsikringssum
Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som du kan få udbetalt fra forsikringen, hvis du har
en skade.
Forsvarligt aflåst bygning eller lokale
Forsvarlig aflåst er, når alle døre, vinduer og andre åbninger er lukket og låst.
Frostsprængning
Frostsprængning er, når installationer sprænger pga. frost. Det kan ske, når vandet i installationerne
fryser til is- og derfor udvider sig.
Hovedforfald
Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder.
Ildsvåde (Brand)
Ildsvåde er en løssluppen flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft, og som har et større
omfang.
Indbo
Indbo er private ejendele. Det kan være f.eks. tøj, møbler, elektronik og andet normalt privat udstyr.
Indeksregulering
En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, sum eller selvrisiko efter et af
Danmarks statistiks indeks. I dine betingelser kan du se, hvilket indeks der gælder for din forsikring.
Manglende/Mangelfuld vedligeholdelse
Manglende eller mangelfuld vedligeholdelse er, hvis f.eks. rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele
ikke bliver fornyet eller udskiftet.
Midlertidig opbevaring uden for helårsboligen
Når dine ting befinder sig midlertidig uden for helårsboligen i en kortere periode på maks. 12 måneder.
Dine ting skal have en konkret udsigt til at komme hjem igen. F.eks. hvis din pc er til reparation, så er den
midlertidigt uden for helårsboligen.
Opmagasinering
Opmagasinering er, når genstande bliver opbevaret, på grund af pladsmangel eller lignende uden for
forsikringsstedet. F.eks. opbevaring i opbevaringscentre, flyttefirmaer, container og virksomheder.
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Pengerepræsentativer
Pengerepræsentativer omfatter værdipapirer og lignende, som kan omsættes til reelle kontanter. F.eks.
gavekort, bus- og togkort uden billeddokumentation og billetter i almindelighed.
Selvrisiko
Selvrisikoen er den økonomiske risiko, som du selv skal bære, når der sker en skade. Dvs. den del af
skaden, der ikke er dækket af forsikringen.
Voldeligt opbrud
Voldeligt opbrud er, når der er tydelige tegn på, at tyven har skaffet sig adgang til f.eks. en lukket og låst
bil.
Pludselig tilsodning
Tilsodningen skal være øjeblikkelig og uventet, hvilket betyder, at årsagen til tilsodningen skal være sket
på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Ord der kun vedrører Ansvarsforsikring
Erhvervsvirksomhed
Erhvervsvirksomheder er alle former for virksomheder. Også mindre virksomheder f.eks. damefrisør,
zoneterapeut og fysioterapeut.
Juridisk erstatningsansvar
Juridisk erstatningsansvar er, når du ifølge erstatningsretten eller lovgivningen er ansvarlig for en skade.
Skadelidte
En skadelidt er den person, som skaden går ud over.
Varetægt
En ting er i din varetægt, når du råder over den. F.eks. en ting du låner eller bruger.
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Fortrydelse

Fortrydelsesret
Efter Forsikringsaftalelovens § 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage – ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået.
Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (f.eks. på papir eller som mail)
har fået oplysning om fortrydelsesretten.
Hvis du f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om
fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks.
onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel
pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet besked om, at aftalen er
indgået mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag
den 31.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,
kan du vente til efterfølgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt – pr. brev eller mail – give os besked om, at du har
fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at
fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Du kan give os besked om din fortrydelse på følgende måder:
•

Online: www.almbrand.dk/fortrydelse

•

Mail: almbrand@almbrand.dk

•

Brev:
Alm. Brand
Midtermolen 7
2100 København Ø
Fortrydelsesblanketten kan hentes på www.almbrand.dk/fortrydelse

Hvis du fortryder?
Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen.
Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er
skaden ikke dækket af forsikringen.
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